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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

É essencial um acesso contínuo, atempado e fiável aos dados de observação da Terra para 
compreender a dinâmica do ambiente e do clima do nosso planeta e obter informações de 
importância crítica em caso de emergência relacionada com catástrofes naturais ou crises 
humanitárias. Tal constitui uma base sólida para a tomada de decisões informadas no domínio 
do ambiente, do clima, da proteção civil e da segurança, a nível nacional e europeu. 
Copernicus, o programa europeu de observação da Terra, que é a continuação do programa 
GMES criado pelo Regulamento (UE) n.º 911/2010, assume precisamente o objetivo de 
garantir o referido acesso aos dados de uma forma completa e aberta.

O programa Copernicus consiste num complexo conjunto de sistemas que recolhem dados 
provenientes de diversas fontes: satélites artificiais destinados à observação da Terra e 
instalações com base em terra, no mar ou aerotransportadas.  Produz os referidos dados e 
proporciona ao utilizador informações fiáveis e atualizadas através de serviços distribuídos 
por seis áreas temáticas: território, atmosfera, alterações climáticas, gestão de situações de 
emergência e segurança. Os serviços apoiam uma vasta gama de aplicações, como a proteção 
do ambiente, a atenuação e adaptação às alterações climáticas, a gestão das zonas urbanas, o 
planeamento local e regional, a agricultura, a silvicultura, a saúde, os transportes, o 
desenvolvimento sustentável, a proteção civil e o turismo.

O programa Copernicus permite igualmente aplicações públicas e comerciais, com um valor 
acrescentado próprio, e permite criar oportunidades de negócio, de emprego, de inovação e 
crescimento. O programa é parte integrante da estratégia Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.

A proposta de regulamento da Comissão, na sequência da Resolução do Parlamento Europeu, 
que rejeitou a proposta de excluir o financiamento do programa do quadro financeiro 
plurianual, garante o financiamento do programa Copernicus no período 2014-2020, com um 
nível máximo de autorizações que ascende a 3 786 milhões de euros. A proposta visa definir 
melhor os objetivos do programa e a sua governação, a começar pelo papel da Comissão.

A relatora do parecer aprova e apoia o objetivo e o teor da proposta da Comissão e considera 
que constituem um passo importante no sentido de garantir à Europa, aos seus cidadãos e às 
empresas os benefícios de um acesso completo e aberto aos dados de observação da Terra. As 
alterações em causa visam melhorar certos aspetos da proposta, clarificá-la e reforçá-la, em 
especial no que diz respeito aos domínios de competência da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento: ambiente, clima, proteção civil e o 
papel da Agência Europeia do Ambiente (AEA).

Nomeadamente, as definições dos serviços de monitorização atmosférica e de monitorização 
das alterações climáticas são caracterizadas de forma mais clara, e salienta-se a importância 
de utilizar as capacidades e os dados já existentes nos Estados-Membros, a fim de evitar 
duplicações desnecessárias, sempre que tal seja tecnicamente possível e assegure a atualidade 
dos dados.
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Uma alteração importante diz respeito à componente do programa Copernicus que não está 
estreitamente relacionada com a componente espacial do programa. É conveniente que os 
dados da componente não espacial sejam provenientes não apenas das medições in situ, que 
analisam a atmosfera a nível local medindo a concentração de gases, mas também dos dados 
por teledeteção obtidos a partir de instalações em terra ou no mar e de plataformas 
aerotransportadas. É, por conseguinte, adequado que a componente in situ tenha o nome mais 
geral de «componente não espacial», a fim de evitar qualquer ambiguidade, como a existente 
no programa GMES, resultante da utilização não inteiramente correta da terminologia 
científica. Por último, é importante introduzir explicitamente um papel de coordenação da 
componente não espacial Copérnico por parte da AEA.

Uma última questão diz respeito ao acesso às informações, que deve ser obrigatoriamente 
completo e aberto. No entanto, a relatora considera que é necessário aprofundar a reflexão 
sobre o acesso gratuito aos dados, distinguindo entre as aplicações de natureza e utilidade 
públicas e as aplicações comerciais, conservando assim uma flexibilidade suficiente que 
permita, se for caso disso, um rendimento justo para os investidores europeus do setor.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O programa Copernicus tem por 
objetivo proporcionar dados e informações 
exatos e fiáveis em matéria de ambiente e 
de segurança, adaptados às necessidades 
dos utilizadores e que apoiem outras 
políticas da União, em especial no domínio 
do mercado interno, dos transportes, do 
ambiente, da energia, da proteção civil, da 
cooperação com os países terceiros e da 
ajuda humanitária. O programa baseia-se 
nas capacidades existentes na Europa, 
complementadas por novos ativos 
desenvolvidos em comum.

(5) O programa Copernicus tem por 
objetivo proporcionar dados e informações 
exatos e fiáveis em matéria de ambiente, de 
alterações climáticas, de proteção civil e 
de segurança, adaptados às necessidades 
dos utilizadores e que apoiem outras 
políticas da União, em especial no domínio 
do mercado interno, dos transportes, do 
ambiente, do clima, da energia, da proteção 
civil, da cooperação com os países 
terceiros e da ajuda humanitária. O 
programa baseia-se nas capacidades 
existentes na Europa, complementadas por 
novos ativos desenvolvidos em comum.

Or. it
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Justificação

É importante referir com clareza que a recolha de dados sobre o clima e o apoio à proteção 
civil está entre os objetivos fundamentais do programa Copernicus. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço.

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, do clima, da proteção civil e da 
segurança. Deve igualmente utilizar os 
dados disponíveis das medições in situ e da 
teledeteção, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço.

Or. it

Justificação

Uma perspetiva cientificamente exaustiva exige que os dados in situ sejam complementados 
pela teledeteção, como é explicado de forma mais completa na alteração ao artigo 6.º.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os dados e informações produzidos no 
âmbito do programa Copernicus devem ser 
postos à disposição dos utilizadores com 
base num acesso pleno, aberto e gratuito, a 
fim de promover a utilização e a partilha 
desses dados e informações e reforçar os 
mercados de observação da Terra na 
Europa, designadamente o setor a jusante, 
contribuindo assim para o crescimento e a 
criação de emprego.

(21) Os dados e informações produzidos no 
âmbito do programa Copernicus devem ser 
postos à disposição dos utilizadores com 
base num acesso pleno e aberto, a fim de 
promover a utilização e a partilha desses 
dados e informações e reforçar os 
mercados de observação da Terra na 
Europa, designadamente o setor a jusante, 
contribuindo assim para o crescimento e a 
criação de emprego.

Or. it

Justificação

O acesso aos dados do Copernicus deve ser, sem dúvida, pleno e aberto, mas contudo é 
necessário manter uma flexibilidade suficiente que permita, se necessário, um rendimento 
justo para os investidores europeus do setor. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proteção do ambiente e apoio à proteção 
civil e aos esforços de segurança;

a) Monitorização do ambiente e do clima,
proteção do ambiente e apoio à proteção 
civil e aos esforços de segurança;

Or. it

Justificação

A monitorização do ambiente e do clima na Terra pode ser considerada um objetivo geral em 
si mesma, além de um apoio à proteção do ambiente e às iniciativas no âmbito da proteção 
civil e da segurança.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à estratégia de crescimento 
Europa 2020, ao contribuir para a 
realização do objetivo de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; em 
especial, o programa deve contribuir para a 
estabilidade económica e o crescimento 
mediante a promoção de aplicações 
comerciais.

b) Apoio à estratégia de crescimento 
Europa 2020, ao contribuir para a 
realização do objetivo de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; em 
especial, o programa contribuirá para o 
crescimento e a estabilidade económica, ao 
incentivar as aplicações comerciais da 
observação da Terra.

Or. it

Justificação

É útil clarificar melhor o tipo de aplicações comerciais a que se faz referência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoio às atividades dos 
Estados-Membros, da União e a nível 
internacional, como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra 
(GEOSS), e coordenação com as mesmas;

Or. it

Justificação

É muito importante que as atividades do programa Copernicus sejam coordenadas com as 
atividades correspondentes a nível mundial, e por conseguinte, é necessário introduzir uma 
referência explícita a esse respeito, não apenas no preâmbulo, mas também nos artigos.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados e informações originais 
produzidos a partir de observações 
espaciais, bem como de dados in situ 
disponíveis («dados e informações 
Copernicus») devem ser exatos e fiáveis, 
ser fornecidos numa base sustentável e a 
longo prazo e responder às necessidades 
das comunidades de utilizadores 
Copernicus. O acesso a esses dados deve 
ser pleno, aberto e gratuito, sob reserva 
das condições definidas no presente 
regulamento ou estabelecidas com base no 
mesmo.

2. Os dados e informações originais 
produzidos a partir de observações 
espaciais, bem como de dados disponíveis 
das medições in situ e da teledeteção 
(«dados e informações Copernicus») 
devem ser exatos e fiáveis, ser fornecidos 
numa base sustentável e a longo prazo e 
responder às necessidades das 
comunidades de utilizadores Copernicus. O 
acesso a esses dados deve ser completo e
aberto, sob reserva das condições definidas 
no presente regulamento ou estabelecidas 
com base no mesmo.

Or. it

Justificação

Os dados in situ devem ser completados pela teledeteção, como explicado de forma mais 
completa na alteração ao artigo 6.º. O acesso aos dados do programa Copernicus deve ser 
sem dúvida completo e aberto, mas contudo é necessário manter uma flexibilidade suficiente 
que possibilite, se necessário, um rendimento justo para os investidores europeus do setor. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O serviço de monitorização atmosférica 
deve fornecer informações sobre a 
qualidade do ar à escala europeia e a 
composição química da atmosfera à escala 
mundial. Em particular, deve facultar 
informações para os sistemas de 
monitorização da qualidade do ar, da escala 
local até à escala nacional, e contribuir 

a) O serviço de monitorização atmosférica 
deve fornecer informações sobre a 
qualidade do ar à escala europeia e a 
composição química da atmosfera, 
incluindo a redução do ozono da 
estratosfera, à escala mundial. Em 
particular, deve facultar informações para
os sistemas de monitorização da qualidade 
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para a monitorização das variáveis 
climáticas relacionadas com a química 
atmosférica;

do ar, da escala local até à escala nacional, 
e contribuir para a monitorização da
química atmosférica e da dinâmica do 
sistema Terra;

Or. it

Justificação

A redução do ozono da estratosfera é um elemento fundamental da química atmosférica que 
deve ser referido explicitamente. Além disso, de um ponto de vista científico, a monitorização 
atmosférica deve dizer respeito a toda a dinâmica do sistema Terra, sendo as variáveis 
climáticas um elemento importante, mas não exclusivo. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O serviço de monitorização das 
alterações climáticas deve fornecer 
informações que permitam aumentar a 
base de conhecimentos em apoio às 
políticas de adaptação e atenuação. Deve 
nomeadamente contribuir para o 
fornecimento de variáveis climáticas 
fundamentais (ECV), de análises e de 
projeções climáticas a escalas temporais e 
espaciais pertinentes para as estratégias de 
adaptação e atenuação, no âmbito das 
diversas áreas com benefícios setoriais e 
societais na União;

d) O serviço de monitorização das 
alterações climáticas deve fornecer 
informações de apoio às políticas de 
adaptação e atenuação. Deve 
nomeadamente contribuir para o 
fornecimento de variáveis climáticas 
fundamentais (ECV), de análises climáticas 
e modelos preditivos a escalas temporais e 
espaciais pertinentes para as estratégias de 
adaptação e atenuação, no âmbito das 
diversas áreas com benefícios setoriais e 
societais na União;

Or. it

Justificação

O serviço de monitorização do clima do programa Copernicus deve igualmente contribuir 
para a obtenção de previsões baseadas em modelos científicos.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A prestação de serviços é eficiente em 
termos de custos e é descentralizada, se 
adequado, para integrar a nível europeu 
dados e capacidades já existentes a nível 
dos Estados-Membros. Evita-se a 
aquisição de novos dados que dupliquem 
as fontes existentes, a menos que a 
utilização dos conjuntos de dados 
existentes ou suscetíveis de atualização 
não seja tecnicamente exequível, eficiente 
em termos de custos ou não esteja 
disponível em tempo útil.

Or. it

Justificação

A utilização das capacidades e dos dados já existentes, evitando quaisquer duplicações 
desnecessárias, pode tornar o programa mais eficiente em termos de custos e não só. 
Contudo, é necessário assegurar a possibilidade de recolher dados a nível central sempre 
que seja tecnicamente necessário ou sempre que os dados existentes não estejam disponíveis 
ou não sejam suscetíveis de atualização em tempo útil.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Atividades de desenvolvimento, que 
consistem em melhorar a qualidade e o 
desempenho dos serviços operacionais, 
incluindo a sua evolução e adaptação, e em 
evitar ou atenuar os riscos operacionais;

2. Atividades de investigação ou 
desenvolvimento, que consistem em 
melhorar a qualidade e o desempenho dos 
serviços operacionais, incluindo a sua 
evolução e adaptação, e em evitar ou 
atenuar os riscos operacionais;

Or. it
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Justificação

É preferível a expressão «investigação e desenvolvimento» uma vez que esta é mais completa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Atividades de apoio, que consistem em 
medidas destinadas a promover a utilização 
dos serviços operacionais pelos 
utilizadores e as aplicações a jusante, bem 
como atividades de comunicação e 
divulgação.

3. Atividades de apoio, que consistem em 
medidas destinadas a promover a utilização 
dos serviços operacionais pelos 
utilizadores e as aplicações a jusante, bem 
como atividades de formação,
comunicação e divulgação.

Or. it

Justificação

É importante inserir também a formação específica entre as aplicações a jusante apoiadas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º

Componente in situ Componente não espacial
A componente in situ do programa 
Copernicus deve incluir as seguintes 
atividades:

A componente não espacial do programa 
Copernicus fornece o acesso coordenado a 
medições in situ e à teledeteção, a partir 
de instalações em terra, no mar ou de 
plataformas aerotransportadas, incluindo 
os dados auxiliares e os dados de 
referência. Deve incluir as seguintes 
atividades:

a) Coordenação e harmonização da 
recolha e do fornecimento de dados in 

a) Fornecimento das medições in situ e por 
teledeteção aos serviços operacionais, 
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situ, fornecimento de dados in situ aos 
serviços operacionais, incluindo dados in 
situ de terceiros a nível internacional;

incluindo as de terceiros a nível 
internacional;

a-A) Coordenação e harmonização da 
recolha e do fornecimento das medições 
in situ e por teledeteção;

b) Assistência técnica à Comissão no que 
diz respeito aos requisitos de serviço para 
os dados de observações in situ;

b) Assistência técnica à Comissão no que 
diz respeito aos requisitos de serviço para 
os dados de medições in situ e da 
teledeteção;

c) Cooperação com os operadores in situ 
para promover a coerência das atividades 
de desenvolvimento relacionadas com a 
infraestrutura e as redes de observação in 
situ.

c) Cooperação com os operadores in situ e 
por teledeteção para promover a coerência 
das atividades de desenvolvimento 
relacionadas com a infraestrutura e as redes 
de observação.

Or. it

Justificação

As medições in situ, que sondam a atmosfera localmente e medem a concentração dos gases, 
não incluem todo o espetro de dados que pode ser obtido pela componente não espacial do 
programa Copernicus. A alteração visa incluir todas as medições não espaciais, de forma 
completa, incluindo as observações in situ e a teledeteção, a partir de instalações em terra, 
no mar ou de plataformas aerotransportadas. A alteração do título de toda a componente 
reflete esta perspetiva mais exaustiva.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Países candidatos, bem como os países 
potenciais candidatos, nos termos dos 
acordos-quadro ou dos protocolos
adicionais aos acordos de associação 
relativos aos princípios e condições gerais 
para a participação desses países em 
programas da União.

b) Países candidatos, bem como os países 
potenciais candidatos, nos termos dos 
acordos-quadro ou dos acordos de 
associação relativos aos princípios e 
condições gerais para a participação desses 
países em programas da União.

Or. it
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Justificação

A exigência de um protocolo específico constitui um obstáculo que impediu a participação de 
países que colaboram com a Agência Europeia do Ambiente, como por exemplo dos Balcãs 
ocidentais, na fase inicial do programa GMES: trata-se de um erro a não repetir nesta nova 
fase do programa Copernicus.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, as atividades da componente in 
situ descritas no artigo 6.º aos operadores 
dos serviços descritos no artigo 4.º

6. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, as atividades da componente 
não espacial descritas no artigo 6.º aos 
operadores dos serviços descritos no artigo 
4.º, nomeadamente à Agência Europeia 
do Ambiente (AEA) quando for 
necessária uma coordenação geral.

Or. it

Justificação

É importante especificar que a Agência Europeia do Ambiente pode e deve desenvolver a 
indispensável tarefa de coordenação geral no que respeita à componente não espacial do 
programa Copernicus.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os dados e informações Copernicus devem 
ser disponibilizados de modo a garantir o 
acesso pleno, aberto e gratuito, sob reserva 
das seguintes limitações:

Os dados e informações Copernicus devem 
ser disponibilizados de modo a garantir o 
acesso completo e aberto, sob reserva das 
seguintes limitações:

Or. it
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Justificação
O acesso aos dados do programa Copernicus deve ser, sem dúvida, completo e aberto, mas 
contudo é necessário manter uma flexibilidade suficiente que possibilite, se necessário, um 
rendimento justo para os investidores europeus do setor.


